
Mensagem #5
A água puri icadora

Referências Bíblicas

Ex 12:5 O cordeiro será sem defeito, macho de um ano; podereis tomar um cordeiro ou um cabrito;
Ex 12:6 e o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no

crepúsculo da tarde.
Lv 6:10 O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo

houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este.
Lv 11:24 E por estes vos tornareis imundos; qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até à tarde.
Lv 11:25 Qualquer que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até à tarde.
Lv 14:4 então, o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de puri icar, duas aves vivas e limpas, e

pau de cedro, e estofo carmesim, e hissopo.
Nm 6:6 Todos os dias da sua consagração para o SENHOR, não se aproximará de um cadáver.
Nm 6:7 Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando morrerem;

porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça.
Nm 6:9 Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia

da sua puri icação; ao sétimo dia, a rapará.
Nm 16:49 Ora, os que morreram daquela praga foram catorze mil e setecentos, fora os que morreram por causa de Corá.
Nm 19:1 Disse mais o SENHOR a Moisés e a Arão:
Nm 19:2 Esta é uma prescrição da lei que o SENHOR ordenou, dizendo: Dize aos ilhos de Israel que vos tragam uma

novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo.
Nm 19:3 Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote; este a tirará para fora do arraial, e será imolada diante dele.
Nm 19:4 Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação sete

vezes.
Nm 19:5 A vista dele, será queimada a novilha; o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará.
Nm 19:6 E o sacerdote, tomando pau de cedro, hissopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a

novilha.
Nm 19:7 Então, o sacerdote lavará as vestes, e banhará o seu corpo em água, e, depois, entrará no arraial, e será imundo

até à tarde.
Nm 19:8 Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até à

tarde.
Nm 19:9 Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada

para a congregação dos ilhos de Israel, para a água puri icadora; é oferta pelo pecado.
Nm 19:10 O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até à tarde; isto será por estatuto perpétuo aos

ilhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles.
Nm 19:11 Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será sete dias.
Nm 19:12 Ao terceiro dia e ao sétimo dia, se puri icará com esta água e será limpo; mas, se ao terceiro dia e ao sétimo não

se puri icar, não será limpo.
Nm 19:13 Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se puri icar, contamina o tabernáculo do

SENHOR; essa pessoa será eliminada de Israel; porque a água puri icadora não foi aspergida sobre ele, imundo
será; está nele ainda a sua imundı́cia.

Nm 19:14 Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda: todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele
que nela estiver serão imundos sete dias.

Nm 19:15 Também todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo.
Nm 19:16 Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos

de algum homem, ou numa sepultura será imundo sete dias.
Nm 19:17 Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e sobre esta cinza porão água corrente,

num vaso.
Nm 19:18 Um homem limpo tomará hissopo, e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo

utensıĺio, e sobre as pessoas que ali estiverem; como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém
que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura.

Nm 19:19 O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias; puri icá-lo-á ao sétimo dia; e aquele que era imundo
lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo.
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Nm 19:20 No entanto, quem estiver imundo e não se puri icar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto
contaminou o santuário do SENHOR; água puri icadora sobre ele não foi aspergida; é imundo.

Nm 19:21 Isto lhes será por estatuto perpétuo; e o que aspergir a água puri icadora lavará as suas vestes, e o que tocar a
água puri icadora será imundo até à tarde.

Nm 19:22 Tudo o que o imundo tocar também será imundo; e quem o tocar será imundo até à tarde.
1Rs 4:33 Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Lı́bano até ao hissopo que brota do muro; também

falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes.
Ct 1:17 as traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros, de cipreste.
Ct 5:15 As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro; o seu aspecto, como o Lı́bano, esbelto

como os cedros.
Ct 8:9 Se ela for um muro, edi icaremos sobre ele uma torre de prata; se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de

cedro.
Mt 27:33 E, chegando a um lugar chamado Gólgota, que é chamado Lugar da Caveira,
Mc 9:12 Ele lhes disse: De fato Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas; como, pois, está escrito sobre o FIlho do

HOmem que ELe deve sofrer muitas coisas e ser desprezado?
Jo 1:14 E a Palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós (e vimos a Sua glória, glória como do Unigênito da

parte do Pai), cheio de graça e de realidade.
Jo 1:29 No dia seguinte, ele viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do

mundo!
Jo 7:37 Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou, dizendo: Se alguem tem sede, venha a Mim e

beba.
Jo 7:38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior luirão rios de água viva.
Jo 7:39 Isso, porém, disse Ele com respeito ao Espı́rito que haviam de receber os que Nele cressem; pois o Espirito ainda

não era, porque Jesus ainda não havia sido glori icado.
Rm 3:24 sendo justi icados gratuitamente pela Sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
Rm 5:12 Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a

morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Rm 5:14 Mas a morte reinou desde Adão até Moises, mesmo sobre aqueles que não haviam pecado à semelhança da

transgressão de Adão, o qual pre igurava Aquele que havia de vir.
Rm 5:17 Pois se, pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da

graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de Um só: Jesus Cristo.
Rm 8:3 Pois o que era impossı́vel à lei, no que estava enferma pela carne, Deus, enviando o Seu próprio Filho em

semelhança da carne do pecado e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne,
2Co 5:21 Aquele que não conheceu pecado, ele O fez pecado por nós, para que Nele nos tornássemos justiça de Deus.
Ef 1:7 no qual temos a redenção pelo Seu sangue, o perdão das ofensas, segundo a riqueza da Sua graça,
Fp 2:7 mas esvaziou-se a Si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens;
Fp 2:9 Por isso também Deus O exaltou extraordinariamente e Lhe deu o nome que está acima de todo nome,
Fp 2:10 para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra
Fp 2:11 11 e toda lıńgua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.
Hb 2:14 Visto, portanto, que os ilhos compartilham de sangue e carne, igualmente Ele também participou dos mesmos,

para que, por meio da morte, destruı́sse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo,
Hb 4:15 Porque não temos um Sumo Sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como

nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado.
Hb 9:12 e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo Seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos

Santos, obtendo eterna redenção.
Hb 9:14 muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espı́rito eterno, Se ofereceu sem mácula Deus, puri icará a nossa

consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo?
Hb 9:22 E quase todas as coisas, segundo a lei, são puri icadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há

perdão.
Hb 13:12 Por isso também Jesus, para santi icar o povo pelo Seu próprio sangue, sofreu fora da porta.
Hb 13:13 Saiamos, pois, a Ele, fora do acampamento, levando a Sua desonra.
1Pe 1:18 sabendo que não foi com coisas corruptı́veis, como prata ou ouro, que fostes redimidos da vossa vã maneira de

viver que recebestes de vossos pais,
1Pe 1:19 Mas com o sangue precioso, como de um Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo,
1Jo 1:7 Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhao uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho,

nos puri ica de todo pecado.
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Ap 3:1 Ao mensageiro da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz Aquele que tem os sete Espı́ritoe de Deus e as sete
estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto.

Ap 3:2 Sê vigilante e consolida o restante, que estava para morrer; pois não tenho achado completas as tuas obras diante
do Meu Deus.
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